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Programació rutes i estada a SIERRA DE GUARA 
setmana santa 2022 

 
Aquestes cinc rutes es poden considerar com el descobriment de cor de Guara. Durant cinc dies fent 
senderisme per preciosos itineraris senyalitzats recorrerem la vertadera realitat que hi ha a la Sierra de 
Guara, coneixent els racons d’interès natural, els paisatges més bonics, antics senders ben fressats, pobles 
abandonats, ermites en indrets estratégics, congostos inquietants, rius cabalosos d’aigues embravides, 
fauna i flora endèmics i un llarg etcètera d’emprentes culturals endisant-nos en la prehistòria.  
Les caminades les començarem en “uno de lo pueblos más bonitos de España” –Alquézar-,  a la zona 
oriental del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, després farem tres etapes per conèixer la 
zona més central del parc tenint el camp base a Las Almunias de Rodellar (cañón de Mascún, rius Balced i 
Alcanadre) i acabarem un altra cop als voltants d’Alquézar gaudint d’unes vistes espectaculars a la 
capçalera del riu Vero. Ah, en la llista de material a dur no oblideu unes xancles o calçat per mullar per si 
hem de creuar algun riu, només per si de cas. 
Els desplaçaments inici/final de les caminades de cada dia els farem tots en els nostres propis vehicles.  
 
Majoritàriament els camins i senders estan tots molt ben senyalitzats i són tècnicament fàcils de caminar; 
senderisme agraït sense dificultat tret d’algun gual depenent del cabal del riu.  
L’estada a Sierra de Guara està pensada per 5 dies però hi ha l’opció de fer només el cap de setmana, o 
marxar abans si algú no pot fer l’estada complerta.  

 

Divendres 8 ABRIL 

Arribada al Albergue Rural de Guara, situat a la part alta d’Alquézar a sopar a les 20:30. Pernoctarem la primera nit 
en règim de mitja pensió.  
 
Qui arribi divendres al matí amb temps pot aprofitar per recórrer les Passarel·les del rio Vero a Alquézar. Paga la 
pena. 
http://pasarelasdealquezar.com/es_ES/ 
 
Trajecte Vilassar de Dalt – Alquézar: 2 h 40 min. (260 kms) 
 

Dissabte 9 ABRIL 

Començarem a caminar des del mateix alberg després d’esmorzar, recollir les maletes i deixar-les al cotxe.  
 

Etapa 1: Ruta de l’art rupestre del riu Vero (Camino Natural de Somontano – 1ª Etapa) 

Comencem l’etapa a Alquézar i agafem la pista que baixa cap al riu Vero. Abans de creuar-lo pel Pont de 
Fuendebaños (km. 1,2) trobarem un mirador del riu Vero. El nom del pont té relació amb una font situada 
aigües avall. És un dels tres ponts medievals de la vila, juntament amb el de Villacantal, pel que passarem 
de tornada, i de l’Albarda més al sud. Travessat el riu agafarem la pista que ens portarà a Asque (Km. 4,4), 
primer en pujada i desprès en pla. 
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Deixem Asque i continuem per un camí paral·lel a la carretera (tot i que costa adonar-se) i sempre en 
pujada fins que arribem a un punt (km. 7,7) on no ens deixa més opció que caminar pel voral de la 
carretera uns 300 m. Aquí girarem a l’esquerra i agafarem un corriol de baixada  que ens portarà primer al 
Abrigo de Arpán (km.9,1) on es conserven pintures i gravats d'estil llevantí, amb escenes de caça.  Desprès, 
seguint pel barranc del Trucho, arribarem a la Cueva del Trucho (km.10,3) on l'home paleolític va deixar 
pintures i gravats rupestres. Pugem a la Collada de Lumos i desprès de baixada cap al Barranc de Lumos i el 
bonic Pont de Villacantal (km. 12,1). D’aquí pujada final fins al Collada de San Lucas  i tornar a Alquézar. 

Punt d’inici-final: Alquezar 
Punts de pas: Alquézar (1) - Pont de Fuentebaños (2)  - Asque (3)  -  Abrigo de Arpán (4) - Cueva del 
Trucho(5) - Collada de Lumos - Pont de Villacantal (6) -  Collada de San Lucas - Alquézar 
Distància: 13,6 kms. 
Desnivell: +720 m / -720 m 
Temps: 5 h 30 min 
 

Acabada l’excursió ens desplaçarem en cotxe d’Alquézar a las Almunias de Rodellar (30 kms. – 40 minuts) 

 

 

Etapa 1 PLA B 

Mateix camí fins a Asque (km. 4,4) on agafarem el camí de tornada. El camí de tornada planeja fins que 
arriba a una cabana de pedra (km.6,5) on comença a baixar fins arribar al Pont de Villacantal (km. 7,6). 
D’aquí ja de pujada cap a la Collada de San Lucas i finalment Alquezar 

Punt d’inici-final: Alquézar 
Punts de pas: Alquézar (1) - Pont de Fuentebaños (2)  - Asque (3)  -  Cabana pedra (4) - Pont de Villacantal 
(5) -  Collada de San Lucas - Alquézar 
Distància: 9 kms. 
Desnivell: +420 m / -420 m 
Temps: 3 h 50 min 
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MAPA ETAPA 1 
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Diumenge 10 ABRIL 

Després d’esmorzar ens desplacem en cotxe de Las Almunias de Rodellar a Rodellar (4 kms. – 7 minuts) 

Etapa 2: Ruta dels Pobles de Llegenda (Cañón de Mascún) 

Comencem l’etapa a l’aparcament que hi ha a uns  500 m. abans d’arribar a Rodellar. Una vegada passat 
Rodellar el camí baixa amb ziga-zaga per acabar al Riu Mascún. El nostre objectiu serà remuntar el riu que 
el creuarem en diverses ocasions, fins a la surgencia del Mascún (km. 2) . Arribarem a una cruïlla ( km.2,1), 
on agafarem en camí que surt a mà esquerra direcció oest que puja pel Barranc d’Andrebot. Esperem que 
el cabal d’aigua en permeti passar a l’altre vessant. El camí agafa alçada ràpidament per un terreny de 
pedra solta. Quan estem força amunt i ja hem passat l'estret, el pendent es suavitza i en una cruïlla de 
camins agafem el de la dreta en direcció nord (km. 3,5). Amb algun tram pla, anirem pujant fins el Dolmen 
de Llosa Mora (km. 5,4), a partir aquí el camí inicia el descens cap al poble abandonat d’Otín (km. 7,5). 
(Opcional: anada i tornada a Faja de Raisén i Saltador de Las Lañas. +7,4 kms. 2h 30m)  

L’itinerari continua agafant el camí que ens portarà a Rodellar vorejant el barranc del Mascún primer per la 
part alta fins a un mirador (km 9,7) i a partir d'aquí començarem a baixar fort fins al fons del barranc (km 
11,5). Seguirem baixant pel corriol fins a trobar la cruïlla que hem seguit de pujada (km. 12,4). A partir 
d'aquí el camí serà el mateix que a l’anada. 

Punt d’inici-final: Rodellar 
Punts de pas: Aparcament – Rodellar - Riu Mascún - Surgència del Mascún - Bifurcació (1) - Barranc de 
Andrebot - Cruïlla (2) - Dolmen de Losa Mora (3) - Otín (4) - Mirador Mascún (5) - Surgencia del Mascún (6) 
- Rodellar - Aparcament 
Distància: 14,4 km 
Desnivell: + 680 m / -680 m 
Temps: 5 h 30 m 
 
Després de l’excursió ens desplacem en cotxe de Rodellar a las Almunias Rodellar (4 kms. – 7 minuts) 
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Etapa 2 PLA B 

Mateix camí fins arribar al final del Barranc d’Andrebot on a la cruïlla (km. 3,5) agafarem el camí de la dreta 
que, primer en pujada i després de baixada arribarà fins el Puente las Cabras (km. 6,6). Seguirem per un 
camí que segueix pel costat del riu fins el Puente Pedruel (km. 7,6). D’aquí un camí ens portarà de tornada 
fins a l’aparcament de Rodellar. 

Punt d’inici-final: Rodellar 
Punts de pas: Aparcament – Rodellar - Riu Mascún - Surgència del Mascún - Bifurcació (1) - Barranc de 
Andrebot - Cruïlla (2) – Puente las Cabras (3)- Puente Pedruel (4) - Pàrking 
Distància: 9,3  km 
Desnivell: + 510 m / -510 m 
Temps: 4 h  
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MAPA ETAPA 2 
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Dilluns 11 ABRIL 

Després d’esmorzar ens desplaçarem en cotxe de Las Almunias de Rodellar a Radiquero (27 kms. – 36 min.) 
Els xofers es desplaçaran a El Salto de Bierge a deixar els cotxes (15 kms. – 20 minuts) per tornar a 
Radiquero i començar l’etapa (opció 1). O bé anirem a El Salto de Bierge a deixar els cotxes aparcats per 
recuperar-los dos dies més tard, i anirem tots en autocar a Radiquero per començar l’etapa (opció 2).  
 
Etapa 3: Ruta del riu Balcés (Camino Natural de Somontano – 2ª etapa) 

La ruta comença a Radiquero per una pista que surt cap al nord-oest i que condueix als voltants de l’ermita 
de San Fabián i a les ruïnes de l'ermita de Santa Àgueda (km. 2,3). Deixant enrere l'ermita es creua el 
barranc de Modovil. Passat el barranc s'avança per un camí que comença amb un petit pendent i continua 
en ziga-zaga per guanyar alçada fins arribar a la línia divisòria de dues conques. Aquí la pendent es modera 
i el camí avança per un vessant cobert d'un dens matoll mediterrani fins a arribar a l'ermita de la Mare de 
Déu de la Vinya (km.6,7). Reprenent de nou el camí en direcció nord-oest es voregen totes les 
barranqueres i s’arriba a les ruïnes del Cortal Nuevo. Una mica més enllà esta el mirador de Las Capilletas 
(km.10,5). Es tracta d'un conjunt d'afilades agulles d'un terreny calcari fortament erosionat. Es continua 
salvant l’estret barranc de Cautiecho pel pont de les Bruixes (km 11,1). Pujarem pel altre costat del barranc 
per posteriorment baixar fins a la llera del Riu Balced que remuntarem paral·lels a ell. Arribarem al mític 
congost del riu anomenat "Tranco las Olas" (km. 13,6) i aquí per una passarel·la creuarem a l'altre costat. 
Després de la zona coneguda com los Oscuros de Balced, ara el camí té una forta pujada fins el Collado de 
Las Almunias (km. 15,2) i desprès  en forta baixada, ens deixarà a Las Almunias de Rodellar. 

Punt d’inici: Radiquero 
Punt final: Almunias de Rodellar 
Punts de pas: Radiquero - San Fabián – Santa Àgueda (1) - Virgen de la Viña (2) - Las Capilletas (3) – Pont de 
les Bruixes - Tranco las Olas (4) - Collada de las Almunias (5) - Las Almunias de Rodellar 
Distància: 16,8 km 
Desnivell: +770 / -680 m 
Temps: 6 h 
 
L’excursió del dia finalitza a Las Almunias de Rodellar on tenim l’allotjament 
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MAPA ETAPA 3 
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Dimarts 12 ABRIL 

Començarem a caminar des del mateix Hotel després d’esmorzar 

Etapa 4: Ruta del riu Alcanadre (Camino Natural de Somontano – 3ª etapa) 

Sortim de Las Almunias de Rodellar direcció oest en direcció al petit nucli de Pedruel (km. 2,1), primer per 
una pista asfaltada i després de creuar el riu Alcanadre, per un antic camí. Passat Pedruel el camí segueix 
diversos quilòmetres direcció sud per la pista paral·lela a el riu Alcanadre i a mesura que avança, el fons de 
vall es fa més estret. Es passa prop d'una bassa d'aigua, des d'on surt un camí cap a la Fuente Güega (km. 
6). La pista discorre deixant a la dreta dos accessos consecutius a l'anomenat Castell de Naya un 
enclavament rocós amb vistes en direcció nord a les Tres Sorores i Brecha de Rolando si hi ha bona 
visvilitat. Es puja per una pista fins a un mirador (km. 9,3) que ofereix una panoràmica de les serres 
circumdants. A sud, es pot observar el Huevo de Morrano. El camí prossegueix per la mateixa pista, 
descendint amb un fort pendent. A l'esquerra, es deixa el camí que va a l'ermita de sant Martí, situada prop 
de la llera del riu. Es passa al costat del Huevo de Morrano (km. 12) i en un creuament (km. 12,8) es deixa a 
la dreta un camí que condueix a Morrano. El camí continua descendint per un antic camí de ferradura fins 
arribar de nou a el riu Alcanadre. En aquesta zona es troba la popular Fuente de Tamara (km. 14,5) on hi ha 
una “surgéncia” on l’agua brolla de la roca. Una vegada a l’altre costar del riu (gual que podria estar anegat 
–xancles-) el camí s’allunya de la llera del riu per una pista que puja per un vessant. S'abandona la pista en 
un punt senyalitzat per dirigir-nos a continuació a el Salto de Bierge on conclou l’etapa. 

Punt d’inici: Almunias de Rodellar 
Punt final: Salto de Bierge  
Punts de pas: Las Almunias de Rodellar – Pedruel (1) – Fuente Güega (2) – Castillo de Naya – Mirador (3) - 
Huevo de Morrano (4)- Fuente de Tamara (5)- El Puntillo - Salto de Bierge 
Distància: 19,6 km 
Desnivell: +570 / -760 m 
Temps: 6 h 50m. 
 
En acabar de l’excursió ens desplaçarem de El Salto de Bierge a las Almunias de Rodellar en cotxe que vam 
deixar aparcat dos dies abans (16 kms. – 20 minuts). Abans anirem a Morrano a buscar els que han fet el 
pla B.  
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Etapa 4 PLA B 

Mateix camí fins a la cruïlla del Km 12,8 que porta al final de la etapa a Morrano. 

Punt d’inici: Almunias de Rodellar 
Punt final: Morrano  
Punts de pas: Las Almunias de Rodellar – Pedruel (1) – Fuente Güega (2) – Castillo de Naya – Mirador (3) - 
Huevo de Morrano (4)- Morrano 
Distància: 13,3 km 
Desnivell: +488 / -542 m 
Temps: 4 h 30m. 
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MAPA ETAPA 4 
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Dimecres 13 ABRIL: 

Després d’esmorzar farem l’equipatge, el carregarem al cotxe per marxar de Casa Tejedor i ens desplaçarem en 
cotxe de Las Almunias de Rodellar a San Pelegrín que està a prop de la part alta d’Alquézar (27 kms. – 35 minuts)  

Etapa 5: Ruta del Turó de Tito o Campoluengo 

Sortim de San Pelegrín direcció nord per una pista en terreny pla. Desprès de passar una sèrie de 
creuaments agafarem un corriol a mà esquerra (km. 1,3) per on comencem a pujar. Arribem a una cabana 
circular de pedra (km. 1,7) inspirada en les velles casetes de pastor típiques de la Serra de Guara. Durant 
gran part del recorregut gaudirem d'unes magnífiques vistes de Pirineu cap al nord i si mirem cap al sud les 
vistes són ara del Somontano i la Hoya de Huesca al fons. Seguim pujant fins arribar al Abrigo de Quizans 
(km. 2,3). Les pintures rupestres de Quizans es troben situades a l'interior d'una gran cavitat calcària i 
orienta al sud. Des d'ella es contempla una magnífica vista del Somontano i vall del Vero. Es segueix pujant 
i trobem a ma dreta el desviament que porta al Abrigo de Chimiachas (km.3,2) (opcional: Anar a veure les 
pintures rupestres del Abrigo de Chimiachas. +3kms. 1h 30m). Finalment arribarem als pous de neu de 
Campoluengo o del Tito (km. 4,6). 

La tornada cap a San Pelegrín es fa pel mateix cami. (Opcionalment es pot tornar per les Balsas de Basacol 
+2,5 kms. 45m) 

Punt d’inici-final: San Pelegrín 
Punts de pas: San Pelegrín – Cabana (1) - Abrigo de Quizans (2) - Desviament  Abrigo de Chimiachas (3)  
Poza de hielo de Campoluengo (4) - Abrigo de Quizans - San Pelegrín 
Distància: 8,9 km 
Desnivell: +490 / -490 m 
Temps: 3 h 30m 
 
Acabada l’excursió a San Pelegrín podem fer el dinar de comiat a Alquézar, Barbastro o on decidim, i tornar 
cap a Vilassar de Dalt després de dinar. 
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MAPA ETAPA 5 
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ALLOTJAMENTS en règim de mitja pensió (preus per persona i dia):  

 

Nit del divendres 8 d’abril al Albergue Rural de Guara (nomès pels que arribin divendres. 
  

 

Preu per persona i dia: 38,50 € 

Allotjament en habitacions de 6 -8 llits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nits del 9, 10, 11 i 12 d’abril a la CASA TEJEDOR de Las Almunias de Rodellar:  
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https://www.casatejedor.com/  

 

 

Preus per persona i dia (veure desglòs segons habitació): 

Habitació doble: 55,50 € 

Habitació triple: 51,50 € 

Habitació cuàdruple familar (dos habitacions amb un cuarto de bany) 53,00 € 

Habitació cuàdruple (una habitació doble i un altell amb dos llits amb cuarto de bany compartit) 48,50 € 

Preu del picnic: 10 € aprox. que consta d’un entrepà, una peça de fruita, una ampolla d’agua, una xocolatina y una 
barreta energètica per si algú hi està interessat 

 

DINARS: cadascú caldrà dur-se el que necessita casascú per menjar a l’hora de dinar tret dels que encarreguin el 
picnic a casa Tejedor. Hi ha alguna botigueta-supermercat a Rodellar i a Alquézar hi ha de tot. 
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MAPA DE LES ETAPES 
 

 


